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Slöingeprojektet 1993 
Fortsatt undersökning på en fyndplats med guldgubbar 

Av Johan Callmer och Lars Lundqvist 

Callmer, J. 8c Lundqvist, L. 1994. Slöinge-projektet 1993. Fortsatt undersök
ning på en fyndplats med guldgubbar. (The Slöinge project. Continued exeava
tion of a site with golden "foil figures".) Fornvännen 89. Stockholm. 

In autumn 1992 the find site of a "gold foil figure" outside Falkenberg, 
Halland, in Western Sweden was subjected to a trial exeavation. The results 
thereof together with surveys and metal detector searches show a settlement site 
40 000-50000 m2 in area yielding a material which is so far unique for western 
Sweden. Some finds—"gold foil figures", refuse from the manufacture of glass 
beads, fragments of ornaments, inter alia a silver foil brooch, garnets etc—sug
gest an aristocratic setting, probably a chieftain's manor. 

In the 1993 exeavation a number of trial trenches were dug by an excavator, 
which soon revealed 4-5 concenlralions of traces of habitation (postholes, pits) 
in an area of 15 000 m2. 

The remains of at least one house could clearly be discerned. A preliminary 
interpretation suggests that there were several dusters of houses, possibly 
representing several units of the manor. This would confirm the theory that 
Late Iron age settlements resembled villages. Or it may have been a large manor 
with an extensive household. Yet lhe dwellings are not lightly elustered but 
scattered lo fit into the landscape. In paralld with the exeavation the top-soil 
from the richest find-bearing area was washed and sifled. This yielded several 
finds of precious metal, induding "gold foil figures". The find chart after the 
1993 exeavation shows distinct similarities to a number of other excavated sites; 
sites of a similar character are to be found chiefly in Scania and Denmark, but 
also in Central Sweden. 

J. Callmer, Tunav. 21, S-223 63 Lund, Sweden. 
L. Lundqvist, Riksantikvarieämbetet UV Väst, Box 10259, S-43423 Kungsbacka, 
Sweden. 

I Fornvännen 88 (Lundqvist, Rosengren & hösten 1992 samt flera okulära besiktningar 
Callmer 1993) lämnades en redogörelse för och avsökning med metalldetektor kunde vi 
den nyupptäckta fyndplatsen för bl. a. guld- konstatera att fyndområdet vid Slöinge totalt 
gubbar utanför Falkenberg i Halland (fig. 1). är ungefär 5 ha stort. Fynden visade sig ha en 
Den provgrävning som genomfördes hösten ojämn spridning inom området. Nästan alla 
1992 gav sådana resultat att en fortsättning av fynden kommer frän krönet av den höjdrygg 
undersökningarna ansågs motiverad. För att som uppenbarligen utgjort bebyggelsens kär-
kunna dra säkra slutsatser om bebyggelsens na (fig. 1). Höjdryggen omges av låglänta och 
etablering, utveckling och slutliga övergivan- fuktiga marker som varit klart olämpliga för 
de krävdes klarare fyndsammanhang än vad bebyggelse. Vi har därför en god begränsning 
ploglagret kunde erbjuda. Innan resultaten av bebyggelsens utbredning mot söder. Om 
frän 1993 års fältarbete presenteras kan det partierna norrut , dvs. de högre liggande, har 
vara pä sin plats att i korthet referera resulta- vi ännu så länge dålig kunskap, 
tet av föregående års undersökningar. Efter En viktig begränsning hos det hittills insam-
provgrävningen (vattensållning av ploglager) lade fyndmaterialet är att det härrör ur om-
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Fig. 1. Slöingelokalen. I bildens mitt syns det system av provschakt som lades ut med sikte på att undersöka 
förekomsten av bebyggelsespår och gravgömmor. Koncentrationer av bebyggelselämningar har angivits 
som skrafferade ytor, sammanlagt 5 stycken inom ett ungefär 15000 nr stor yta. De rikaste fynden har 
gjorts i den södra delen av höjdryggen. Run-R:et markerar läget för två resta stenar, den närmast liggande 
indikationen på att det funnits bebyggelse från yngre järnälder i området. Karla L. Lundqvist. - The 
Slöinge site. Centre: the system of trial trenches laid out for the purpose of finding traces of occupation and 
graves. 

rörda jordlager. Trots det har vi lyckats nå viss 
grundläggande kunskap om fyndområdet. 
Fynden visar på en boplals från perioden cir
ka 400-950 e. Kr. En relativt stor mängd 
brända ben tyder dessutom på att det funnits 
gravar i området, sannolikt från yngre järnål
der. Huvuddelen av de insamlade boplatsfyn
den har påträffats inom ett 1 000-1 500 kvm 
stort område på höjdryggens sydligaste del. 
Här fann vi de flesta fynden av specialiserat 
hantverk i form av avfall från pärltillverkning 
(blått glassplitter, smälta glasklumpar, misslyc
kade pärlor, fragment av glasstavar m. m.), 
obearbetade granater och avfall från brons

gjutning. Andra indikationer på hantverk var 
ett stort antal små järnartefakter samt slagg. 
Förutom hantverksfynden fann vi föremål 
som klart visar på att det funnits en fast bo
sättning i området. De fynd som tyder på det 
utgörs av keramik (800 skärvor), vävtyngds-
fragment och fragment av täljstensgrytor. Bo
sättningens karaktär avslöjas av förekomsten 
av hantverkslämningarna och ädelmetallfyn-
den (guldgubbar, fragment av bleckfibula 
m. m.). Utanför detta fyndrika område fanns 
klara indikationer på att bebyggelsen omfattat 
ett större område. 

Boplatsen ligger 6 km från kusten men 
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Fig. 2. Plan över ett av de hus som påträffades i ett 
av provschakten från den sydligaste delen av 
provundersökningsområdet. På samma plats har 
sannolikt ytterligare en byggnad funnits. Karla Lars 
Lundqvist. - Ground-plan of one of the houses 
found in one of the trial trenches from the 
southernmost part of the exeavation area. 

saknar direkt kontakt med denna. Den skiljer 
sig därigenom från många samtida, kustan
knutna handels- och hantverksplatser runt om 
i Norden. Bebyggelsen har lagts på styv lera 
vilket för Hallands del är ytterst sällsynt. Nor
malt sett finner vi järnålderns boplatser på 
sandiga jordar , något som även gäller de få 
undersökta boplatserna från yngre järnålder 
och tidig medeltid. Boplatsen ligger således 
inte direkt på eller i direkt anslutning till län-
brukad mark. Sett i en annan skalnivå ligger 
Slöingeboplatsen ändå centralt inom jord
bruksbygden, i anslutning till tänkbara äldre 
kommunikationsleder. Mycket tyder på att 
boplatsen primärt lokaliserats till en central 
belägenhet inom en jordbruksbygd och med 
stor hänsyn tagen till en nära anknytning till 
landbundna kommunikationsleder. De som 
har bebott boplatsen har otvivelaktigt också 
dominerat Suseåns dalgång och anslutande 
landskapspartier. 

Med grävningsresultaten från 1992 i ryggen 
fortsatte vi undersökningarna under hösten 
1993. Syftet med denna provgrävning var att 
klarlägga bebyggelsespårens och eventuellt 
bevarade gravgömmors status. Vi ville också få 
reda på vad de mer sparsamma boplatsindika
tionerna i fyndområdets periferi i själva verket 
innebar. Vi hade redan vid 1992 års provgräv

ning fått indikationer på att gropar, stolphål 
m. tn. kunde finnas intakta trots intensiv od
ling. Förutom att ta reda på förekomsten av 
anläggningar ville vi fortsätta undersökningen 
av innehållet i matjorden inom den centrala 
delen av boplatsen. Matjordens färg och inne
håll tydde på att jo rden inom det centrala 
fyndområdet i hög grad består av sönderplöjt 
kulturlager med indikationer på bosättning, 
specialiserat hantverk, gravar och kult. Un
dersökningen av ploglagret gjordes liksom fö
regående år med vattensållning och metallsö
kare. I samband med 1992 års grävning hann 
vi bara med nägra få stickprov från den intres
santaste delen av bebyggelseområdet. Allt tyd
de på att den ganska arbetskrävande vatten
sållningen kunde resultera i fler föremålskate-
gorier och även fler varianter av de föremåls
kategorier vi redan hade. 

Vi hann under 1993 års provgrävning gräva 
totalt 800 meter sökschakt med grävmaskin 
(fig. 1). Vi koncentrerade oss till de områden 
som tidigare givit lösfynd som indikerade be
byggelselägen, dvs. i huvudsak 1992 års 
undersökningsområde. I provschakten fram
kom ett stort antal anläggningar, ungefär 200 
anläggningar (stolphål, gropar, härdar m. m.) 
som dessutom visade sig vara förbluffande väl
bevarade. I det provschakt som togs upp 
längst åt sydost fann vi ett litet område med 
ett skärvstensbemängt kulturlager. Anlägg
ningar har hittills kunnat påvisas inom ett to
talt 1,5 ha stort område. Anläggningarnas 
spridning är dock mycket ojämn. Det är 
främst stolphål som koncentrerar sig till låga 
förhöjningar inom höjdryggen. Vi kunde kon
statera sammanlagt 4 - 5 sådana anläggnings
koncentrationer, av vilka några hade en myc
ket stor anläggningstäthet. Det gäller i synner
het det sydligaste, fyndrika området. I ett sä
kert och ett par osäkra fall kunde vi urskilja 
stolphål efter byggnader. De tydligaste spåren 
syns inom den sydligaste bebyggelseytan där 
sannolikt minst två hus en gång funnits (fig. 
2). Trots att dessa hus låg på krönet visade sig 
väggstolphälen bevarade. Det är naturligtvis 
frestande att tolka de spridda bebyggdsdäm-
ningarna som rester efter en mindre bebyg
gelse. Men lika gärna kan det röra sig om en 
enda, större gärd med ett stort hushåll och en 
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Fig. 3. De här avbildade guldgubbarna 
påträffades i Slöinge åren 1992 och 
1993. Som framgår finns här nu exempel 
pä enkelfigurer och då både mans- (a, b) 
och kvinnofigurer (c). Ytterligare parfi
gurer har kommit fram varav några upp
visar likartade präglingar (d och e). 1992 
framsållades en »dubbelgubbe» eller sna
rare två sammanhängande enkelgubbar 
(f). Teckningar Anders Andersson, RAA. 
- Golden "foil figures" found at Slöinge 
in 1992 and 1993: male figures (a and b), 
a female figure (c), pair of figures (d and 
e), whereas the double figure (f) was 
probably intended lo be divided into two 
single figures. Scale 2: 1. 

rad olika funktioner knutna till sig. Framtida 
undersökningar får här visa vilket alternativ 
som ligger sanningen närmast. 

Fyndmässigt var 1993 års grävningar myc
ket givande. Mest iögonenfallande är natur
ligtvis guldgubbarna. Från platsen finns i 
skrivande stund (februari 1994) sammanlagt 
15 guldgubbar vilket inbegriper hela och frag
ment (fig. 3). Vad gäller motiven finns nu 
både parfigurer och ensamma mans- och kvin
nofigurer representerade i Slöinge. Redan vid 
1992 års undersökning framkom en »dubbel
gubbe» vilken man sannolikt avsett att dela i 
två delar, alltså två enkelgubbar (fig. 3). Fem 
enkelfigurer (sannolikt tre mans- och två kvin
nofigurer) och fyra parfigurer kan klart urskil
jas. Till de senare hör den ovannämnda sär
egna »dubbelgubben» frän 1992. Med det sti
gande antalet kan vi nu också se likartade 
präglingar i materialet. En av figurerna på 
den uträtade dubbelgubben från 1992 har en 
x-formad prägling på övre delen av bålen. 
Samma x-form och övrig karaktär uppvisar en 
mansfigur frän 1993 års undersökning. Två 
andra guldgubbar, en hel och en fragmenta
risk parframställning, är stilistiskt nära besläk

tade. Guldgubbarna från Slöinge är också re
lativt små. Det största måttet på de hittills 
framkomna är 10 mm. En jämförelse med 
andra guldgubbefynd med hänsyn till mo
tivens sammansättning o. dyl. är naturligtvis 
svår att göra. En mer detaljerad jämförelse får 
avvakta tills fler guldgubbar eventuellt samlats 
in i Slöinge. Man måste här också beakta att 
tidigare gjorda guldgubbefynd har kommit 
fram på olika sätt. Antalet frän olika fyndplat
ser varierar från en till 2 300 stycken. De flesta 
fynden utgörs av bara en eller ett fåtal guld-
gubbar och bara fyra fynd är större än Slö-
ingefyndet (Sorte Muld på Bornholm, Lunde
borg på Fyn, Helgo i Mälaren, Maere i 
Norge). Med det i åtanke kan vi nöja oss med 
att notera att motivmässigt uppvisar Slöinge-
gubbarna likheter med fynd både söder och 
norr ut. Enkelfigurer är typiska för Sorte 
Muld och finns exempelvis i fynd från Ravlun
da i Skåne och Eketorp på Öland. De två 
guldgubbarna från Bolmsö är även de enkel
figurer. Samtidigt kan man konstatera att par-
figurerna dominerar i Lundeborg där 102 
guldgubbar tagits tillvara (Thomsen 1993) lik
som på H d g ö i Mälaren med sin 24 parfigu-
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rer. I jämförelse med dessa få riktigt stora 
guldgubbefynd är Slöinge den fyndplats som 
tycks ha mest blandad sammansättning med 
såväl enkel- som dubbelfigurstyper. 

Guldgubbarna var inte de enda ädelmetall-
fynden från 1993 års grävning. Två små 
opräglade guldfoliebleck tyder på att guld
gubbar verkligen tillverkats på platsen. En av
klippt guldstrimma, 8 x 2 mm stor, har samma 
karaktär som några från Sorte Muld (Watt 
1992, s. 198). Ett något större, nästan kvadra
tiskt guldbleck, kan ha varit avsett för en dub
belgubbe (10X8 mm). Ytterligare guldfynd 
utgörs av två 3^i mm stora guldstycken, kan
ske tillverkningsavfall, kanske betalningsme
del. 

Andra fynd av intresse är en liten silver
knopp med en genomgående bronsnit som 
sannolikt suttit på en silverbleckfibula eller 
dylikt, en orangefärgad tessera, för övrigt den 
första från Slöinge, en bit obearbetad bärn
sten, en degel, flera fragment av glaskärl, gra
nater, avfall från pärltillverkning m. m. 

Glasbägarfragmenten uppgår nu till cirka 
15 stycken vilket skall jämföras med att endast 
3—4 förhistoriska glasbägare var kända från 
Halland tidigare. Granaterna är en relativt 
vanlig fyndkategori i Slöinge och sammanlagt 
har ett 40-tal bitar påträffats. En av dessa visar 
spår av bearbetning (muntl. medd. av Birgit 
Arrhenius, Arkeologiska forskningslaborato
riet, Stockholm). Bland fynden finns också 
mer »normala» boplatsfynd som keramik, 
brända ben, vävtyngdsfragment, brynen m. m. 
En preliminär genomgång av ett 20-tal bryn
stenar visar att de med stor sannolikhet inte är 
av halländskt ursprung (l:e statsgeolog Len
nart Samuelsson, SGU). Skifferbrynen av 
Eidsborgstyp saknas helt. Vad som finns är; 
små hängbrynen av mörk, finkornig lerskiffer; 
större, litet grövre brynen (mo- eller sand
sten); enstaka, ljusare skifferbrynen. Den pre
liminära genomgängen pekar mot att brynen 
sannolikt kommer från Skåne, några eventu
ellt från Västergötland. Endast två brynen kan 
möjligen ha sitt ursprung i Halland. Fortsatta 
studier av brynenas ursprung kan användas 
för att belysa varuflödet i Nordeuropa vilket i 
relation till flödet av mer lyxpräglade han
delsvaror kan vara av stort intresse. 

Som framgått är upptäckten av platsen och 
undersökningsresultaten i Slöinge av utomor
dentligt stor betydelse för vår kunskap om den 
yngre järnålderns samhälle. Detta kan vi häv
da av särskilt två skäl. För det första är den 
yngre järnålderns sociala och politiska sam
hällsstrukturer dåligt kända för stora delar av 
landet. Det gäller inte minst Västsverige där 
inga förutsättningar funnits att bilda sig nå
gon uppfattning om dessa förhållanden. Jäm
förande undersökningar gör det sannolikt att 
den yngre järnålderns politiska förhållanden 
varit mycket olika i skilda regioner. Större 
politiska bildningar som konungadömen och 
småkungadömen har existerat sida vid sida 
med långt mer småskaliga herravälden (Call
mer 1991). De sociala förhållandena har också 
varit varierande. 

För det andra är Slöingelokalen otvivelak
tigt en central boplats i Suseåns dalgång. Hu
ruvida den är ensam i den ganska väl avgrän
sade bygd som i stort sett kan definieras som 
centrala delar av Årstads och Faurås härader 
är oklart. Som central boplats ligger den sä
kert på en avsevärt lägre nivå än det kungliga 
centrum som undersökts vid Lejre i Danmark 
(Christensen 1991). Dimensionerna är mindre 
i Slöinge men materialet ligger på en hög nivå. 

Jämförelser av detta slag är dock svåra att 
göra. Slöingeboplatsens relativa särprägel i 
bosättningslandskapet kan definieras utifrån 
en rad speciella drag (Watt 1991). Dess delak
tighet i ett utbytessystem med värdemetall och 
föremål av prestigekaraktär är väl belagd. Me
tall (barrar och föremål) har bytts som gåvor 
mellan ledande grupper utmed kusterna i syf
te att upprätthålla gynnsamma relationer. Ett 
visst flöde av gåvor var också nödvändigt för 
upprätthållandet av den lokala maktställning
en även om resurser att föda och utrusta ett 
antal följesmän var det viktigaste. Förhållan
den av detta slag börjar utvecklas redan under 
romersk järnälder men ett fastare mönster 
kan ses först under sen romartid och äldre 
folkvandringstid, det vill säga just under den 
tid då boplatsen vid Slöinge etableras. Under 
vendeltid tillkommer allt starkare l ianddsmo-
tiverade kontakter. Det är i detta samman
hang viktigt att peka på att den traditionella 
kustfarten från syd och sydväst följde Hal-
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landskusten. Det var den kulturellt viktiga för
bindelsen till Norge (the Norway). 

En annan egenskap som kan bidra till defi
nitionen är inslaget av hantverk. Inslag av spe
cialiserat hantverk som vi egentligen endast 
känner från betydande handelsplatser och 
mer tongivande regionala politiska centra 
uppträder, om än i begränsad omfattning, i 
Slöinge. Detta är en ny och föga uppmärksam
mad sida av vendeltidens specialiserade hant
verk. Vad gäller tillverkningen av glaspärlor i 
Slöinge kan det tillvaratagna avfallet tolkas 
som lämningar efter ett eller flera kortvariga 
besök. Mycket talar för att hantverkarna inte 
uppträdde ensamma utan i sällskap med han
delsmän, kanske som deras tjänare. Degdfyn-
den kan kanske visa på en annan typ av verk
samhet som varit mer direkt knuten till höv
dingasätet. Som redan betonats i artikeln 
1993 har man sannolikt inom Slöingere-
gionen producerat en exklusiv råvara i form 
av granater. Granater från en distinkt zon i 
mellersta och norra Halland har spritts med 
700-talets kusthanddssystem och har nått 
Östersjöområdet (Löfgren 1973, Arrhenius 
1985, s. 32 ff.) och möjligen ända ner till 
sydvästligaste Danmark. Den speciella proble
matik som granaternas spridning utgör skall 
bli föremål för en särskild studie. Det förelig
ger här en unik möjlighet att följa ett specifikt 
skandinaviskt material i det handels- och utby
tessystem som främst är känt genom kontinen
tala importer. 

Ytterligare en egenskap som definierar Slö
ingelokalen är fynden av guldgubbar som be
skrivits i detalj ovan. Deras nära samband med 
den hedniska kulten och dennas i sin tur nära 
samband med samhällets övre skikt är mycket 
sannolika. Skillnader i bleckens utseende visar 
på en användning som sträcker sig över avse
värd tid. 

Den samhällsstruktur Slöingelokalen är ett 
exempel på karaktäriseras således av ett små
skalig! politiskt herravälde med en långt gåen
de integrering i tidens utbytes- och handels
system. Detta samhälle uppvisar inslag av spe
cialiserat hantverk, både tillfälliga och mer 
permanenta. Religiösa, viktiga funktioner är 
också knutna till dessa centralplatser. Även 
om betydande förändringar inträder kan den

na struktur uppfattas som ett fast begrepp för 
perioden ca 400-900/1000 e.Kr. Det efter
följs av den utgående vikingatidens och äldre 
medeltidens omfattande förändringar som 
dock knappast helt saknar kontinuitetsband 
med äldre tid. I detta sammanhang är det 
lämpligt att kort beröra den fråga om Slöinge-
lokalens kontinuitet eller brist på kontinuitet 
som ställdes i artikeln 1993. Allt fler iakttagel
ser i fyndmaterialet samt av de undersökta 
anläggningarna talar för en obruten kontinui
tet. För närvarande framstår 600-talet som 
svagast belagt. 

En fördjupad utvärdering av resultaten i 
Slöinge är möjlig endast mot bakgrund av en 
grundläggande kunskap om den samtida be
byggelsen i området. Vid sidan av de ansträng
ningar som gjorts att föra utgrävningarna på 
själva lokalen vidare har också förberedande 
insatser gjorts för att systematiskt utvidga 
kunskapen om den samtida bebyggelsen. Des
sa insatser ligger på två plan. Dels har själva 
Suseåns dalgång och anslutande landskaps
partier studerats och dels har uppmärksam
heten riktats mot en annan region i Halland 
med likartade drag. I Suseåns dalgång har en 
rad nya relevanta observationer tillkommit. 
Särskilt i Eftra på dalgångens västsida har fynd 
(bl. a. genom Dennis Likus som upptäckte Slö
ingelokalen) och andra indikationer kunnat 
registreras. 

Den region som valts för jämförande studi
er är Himledalen. Regionen är liksom Suseåns 
dalgång topografiskt väl avgränsad. Vissa 
huvuddrag i befolkningsstrukturen kan 
skönjas. Bevarade fornlämningar, särskilt 
gravfält, finns i större utsträckning än i Suse
åns dalgång. Antalet registrerade fynd är ock
så avsevärt mycket större. Den exklusiva ka
raktären på fyndmaterialet från gravfältet på 
Broåsen (Lönnberg 1933) antyder att en cen
tral boplats åtminstone delvis under samma 
tid som Slöingelokalen varit belägen i områ
det. Valet av Himledalen motiveras också av 
de goda förutsättningarna att studera bebyg
gelseutvecklingens sammanhang med föränd
ringar i vegetationslandskapet. Genom resul
taten från Sämbosjön finns goda utgångs
punkter (Digerfelt 1982). 

Målsättningen för dessa delar av arbetet är 
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b ä d e att finna svar p å viktiga socia lhis tor iska 

f rågor o c h att u tveckla e n även för d e n an t i 

kvariska v e r k s a m h e t e n viktig m e t o d i k att finna 

o c h b e d ö m a d e n y n g r e j ä r n å l d e r n s bop l a t s e r . 

P r o b l e m e n at t lokal isera b o p l a t s e r n a ä r 

k o m p l e x a m e n r e d a n kan vissa m ö n s t e r typis

ka för Väs tkus t ens dalsys tem skönjas . 

Tack till: Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Birgit 
Wallenbergs Stiftelse, Marcus och Amalia Wallen
bergs Minnesfond, Byrån för arkeologiska under
sökningar (RAA), Dennis Likus, amatörarkeologer
na i Falkenberg, Birgit Arrhenius, Margrethe Watt, 
Lennart Samuelsson, Mörten Axboe, Jan Peder 
Lamm, Charlotte Fabech, och alla andra som på 
olika sätt, direkt eller indirekt, hjälpt till med under
sökningarna i Slöinge. 
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